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  لهراهنماي تدوین مقا
 کلیدي طبق راهنماي ذیل تهیه و براي هايهانگلیسی و واژ ةبایست به زبان فارسی همراه با چکیدمقاالت می -1

 بررسی به وب سایت نشریه ارسال شوند.
 کاربردي) است. یاپژوهشی (بنیادي  -پذیرد صرفاً علمینوع مقاالتی که نشریه می -2
فی شده باشد. شهري) و محورهاي معرّ فیاي اجتماعیجغرا( نشریۀبایست در حوزة عنوان مقالۀ ارسالی می -3

 د.بدیهی است به مقاالت خارج از این حوزه ترتیب اثر داده نخواهد ش
سایت       -4 سئول پس از ثبت نام در  سندة م شریه نوی سخه از مقاله را با نام    )، می/jusg.uk.ac.ir( ن ست یک ن بای

سخ     سندگان و یک ن سنده/نوی صرفاً در قالب فایل      ۀنوی سندگان  سنده/نوی به همراه   Word2007بدون نام نوی
 ارسال نماید.  نشریهاز طریق سایت  دنامهو فرم تعه آنها pdfفایل 

تیجۀ را تا زمان اعالم ن نشریه هد گردند مقالۀ ارسالی به این  است که نویسنده/ نویسندگان متع   الزامی -5
 .مایندننالمللی ارسال بین نهایی توسط داوران به هیچ نشریۀ داخلی، خارجی و یا کنفرانس ملّی و

با عنایت به محرمانه بودن داوري و ناشناخته بودن هویت نویسنده/ نویسندگان و داوران محترم براي همدیگر،  -6
گونه اثري از نام نویسنده/ نویسندگان در تمامی هیچنام،  بدون  pdfو  Wordتوجه داشته باشید در فایل 

 ی در قسمت مشخصات فایل) وجود نداشته باشد. ها و حتّها، جدولاز شکل هاي مقاله (اعمبخش
 -مقدمه -کلیدي فارسی هايهواژ -چکیدة فارسی -ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله -7

(در صورت لزوم)،  پیشنهادها (در صورت لزوم)، قدردانی -گیرينتیجه -بحث -شناسیها و روشداده
 .ها (در صورت لزوم) و فهرست منابع باشدیادداشت

 .تایپ شود  B Titr 11 Boldدقیق و بیان روشنی از موضوع مقاله باشد که با قلم ،عنوان: کوتاه -8
فاصله از عنوان و  با دو خط B Lotus10 Boldبایست با قلم نویسنده/ نویسندگان می نام و نام خانوادگی -9

در  ،ص، نام دانشگاه، شهر، کشوررتبۀ علمی یا مقطع تحصیلی و تخصبه صورت زیر هم آورده شده و 
 علّق بهکه ترجیحاً متزیر عنوان سمت چپ نوشته شود و نشانی پست الکترونیک نویسندة مسئول 

 زیرنویس شود. وي باشد،دانشگاه یا موسسۀ 
کلیدي اختصاص یابد. چکیدة فارسی شامل شرح  هايهچکیده: صفحۀ نخست مقاله به چکیدة فارسی و واژ -10

کلمه  250گیري حداکثر در ها و نتیجهها، روشکید بر طرح مسأله، هدفاصر و جامعی از محتواي مقاله با تمخت
 باشد.می

ایست به نحوي تعیین شوند که بتوان از آنها جهت تهیۀ بواژه، می 5تا  3هاي کلیدي فارسی: شامل واژه -11
  .) استفاده نمودIndexفهرست موضوعی (

 م شروع شود.مقدمه: از صفحۀ دو -12
ست منابع در  -13 صفحه     متن مقاله و فهر سطر    26صفحات یکرو و در هر  صله   cm12سطر و طول هر  و فا

 تایپ شود.  Singleسطرها 
 . ننماید) تجاوز 13 رعایت بندتایپ شده (با  ۀصفح 20مقاالت از  -14
 

 B Lotus13 بایست با قلم گیري میشناسی، بحث و نتیجه  ها و روشمحتواي مقاالت شامل: مقدمه، داده  -15
 تایپ شود. نازك

ــلی مقاله با قلم  -16 تایپ  B Lotus12 Boldو عناوین فرعی با قلم  B Lotus13 Boldعناوین اصـ
   شود.



  

ست با طرح محتواي بخش مقدمه می -17 سأله و مرور پژوهش  بای سؤال م ضیه هاي قبلی،  هاي ها و هدفها، فر
ضح بیان نماید. ضمناً یادآوري می  تحقیق را توجیه کند و نوآوري در تحقیق را به قدمه شود بخش م طور وا

 بایست یکپارچه و بدون زیربخش باشد.می
شکل    ها بهشکل  -18 ضح با ذکر عنوان در زیر آنها:  صورت لزوم مأخذ در  ... و د -1صورت کامالً وا ر 

 نازك آورده شود. B Lotus11) با قلم 50: 1387، شکوئی داخل پرانتز (مأخذ:
 .با ذکر عنوان در باالي آنها Table Gridها به صورت کامالً واضح با فرمت جدول -19
هاي ریاضـی با یک سـایز کوچکتر از متن مقاله و از سـمت چپ تایپ شـده و در     روابط و فرمول -20

ست    صرفاً: رابطۀ (     ،سمت را صورت  شود. 1شماره آنها به  سب کاربرد، لزوماً در متن نیز   ) آورده  ح
 .اشاره شود هرابط ةبایست به شمارمی

ــی اعم  منابعارجاع به  ةنحو -21 ــی و انگلیس یا ) 17: 2005 وودز، (از کتاب و مقاله در داخل متن:  فارس
ضنفرپور و همکاران،   سامی التین  کید میا. ت)190: 1996و همکاران،  یا (وارد) 55: 1392(غ گردد منابع و ا

 .بایست به صورت فارسی تایپ شونددر متن، می
نابع،  فهرســـت  در بخش -22 با قلم       م فارســی  نابع  تدا م با قلم     B Lotus12اب نابع انگلیســی  ـپس م                و سـ

Times New Roman12   .شود سی و        تایپ  ست منابع فار شدن فهر ست  سی تمامی  به منظور یکد انگلی
  نمایید: پیرويذیل  مقاالت، از الگوهاي

سماعیل  - اغ ب ۀ. فصلنام ریزي شهر دوستدار کودك از دیدگاه کودکان  تحلیل برنامه). 1391زاده، علی. (کیانی، اکبر. ا
  .51-62، صفحات 20 ةنظر، شمار

  .کید بر گردشگري زیارتی اگردشگري با ت جغرافیاي ). 1392اهللا. (غضنفرپور، حسین. پایدار، ابوذر. شرفی، حجت    -
  نشر نور علم. :تهران ،... چاپ 

- Ward, J.S., Parker, G.R., Fernandina, F.J., (1996). Landscape principles and issues to 
be considered when developing district plan. European Planning Studies. No.25, pp:189-
202. 
- Woods, M., (2005).  Rural Geography. First ed. Sage Publication, London.  

  بایست در پایان مقاله در یک صفحه جداگانه تایپ شود. انگلیسی می ةچکید -23
شود قالب مذکور را می ، یک قالب ورد آماده قرار داده شده است. پیشنهاد  )/jusg.uk.ac.ir(در وب سایت نشریۀ    -24

  آماده شده خود را در قالب آن تنظیم نمایید. ۀدانلود نموده و محتویات مقال
25- ه در ویرایش مقاالت آزاد است. دفتر نشری  
26- ت صحت مطالب مقاالت از نظر حقوقی بر عهده نویسنده/ نویسندگان است.مسئولی  

  
   



  

 ی نگارشراهنماي کلّ
کارگیري عالئم سجاوندي است و خصوصاً در بهمقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی، هر 

د فرهنگستان زبان فارسی مقاله را مور» دستور خط فارسی«الزم است که نویسندة محترم بر اساس جزوة 
  بازنگري قرار دهند.

  ." "استفاده شود. نه گیومۀ غیر فارسی «» از گیومۀ  فارسی  -
گذاشته شود  Spaceرون از پرانتز و گیومه، یک ها، بین کلمۀ قبل و بعد بیقبل از پرانتزها و گیومه -

هاي درون آنها چسبیده باشند؛ مثال: این مقاله ها به کلمات یا شمارهولی عالمت پرانتزها و گیومه
 چاپ شده است.» فرهنگ و رسانه«در مجلَۀ 

 Spaceنقطه، نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک کاما، نقطه، دو -
 از کلمات بعدي فاصله داشته باشد.

 کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مولف، سال: صفحه) آورده شوند. -

 استفاده شود:» ة«براي کلمات مختوم به هاي غیر ملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از عالمت  -

 مقایسۀ و ...نامۀ، جامعۀ، خانۀ من، نامۀ او، خانۀ خوب، زندگی

ترکیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پیشینۀ تحقیق، رابطۀ  -
 خدا نوشته شوند.

تشدید گذاشته شود؛ مثال: علی، علّی / شود، عالمت در موارد الزم و مواردي که موجب ابهام می -
نمبین، مبی 

 شود؛ مثال:در موارد الزم رعایت » فاصلهنیم« -

، »نوشته است«جاي به» استنوشته«، افعال اسنادي مانند »می رود«جاي به» رودمی«افعال استمراري: 
جاي به »شناسیباستان«و کلمات مرکب مانند » به کار بردن«جاي به» بردنکاربه«افعال مرکب مانند 

» زادگینجیب«، »طبقه بندي«جاي هب» بنديطبقه«، »کریم خان«جاي به» خانکریم«، »باستان شناسی«
» هاي« نوشته شود.» ... جامه اي«جاي به» ايجامه«ي نکره/ وحدت مانند  »نجیب زادگی«جاي به

له به فاصاند، با استفاده از نیمهایی که از دو یا چند جزء تشکیل شدهها، و کلمهجمع، پسوند فعل
  صورت جدا نوشته شوند.

  یپی و امالیی باشد.متن خالی از اشتباهات تا -

  
   



  

  نشریه: جذب مقاالت در محورهاي
 جغرافیايدهد که در ارتباط با بررسی و چاپ قرار می مقاالتی را در دستور کار ،این نشریه

  ة یکی از محورهاي ذیل باشد:و در حوز اجتماعی شهري
 .هاي اکولوژییکیِ شهريها و خشونتجرائم، نا آرامی -
 .هاي اکولوژیکی و اجتماعی شهريزیرساختاکولوژي اجتماعی و  -
 .هاي آشکار و پنهان و زوایاي اکولوژي شهريالیه -
 .هاي اکولوژیکی شهريتعادل -
 .کالبدي شهري -هاي اجتماعی و  فضایینابرابري -
 .نیافتگی اکولوژیکی شهريیافتگی و توسعهشناسی توسعهسنخ -
 .آثار و نتایج اکولوژیکیِ جبر محیطی شهري -
 .اکولوژیکی رشد ناموزون و خزش شهريآثار  -
 .هاي شهريشناسی تبعیضات نژادي و اجتماعی بافتآسیب -
- دناپلیس شهريبزهکاري، نابهنجاري، وندالیسم و بحران ه. 
 .گري شهريفقر و تکدي -
 .امراض و انتحار شهري -
 .نشینی و اسکان غیر رسمی شهرينشینی، زاغهنشینی، حاشیهحومه -
 .گزینی اجتماعی و کیفیت زندگی شهريیگتوهاي شهري، جدای -
 .رنگ باختگی، کج هویتی و بی هویتی شهري -
 .خیز ایرانگزینی اکولوژیکی شهرهاي نفتجدایی -
  .هاي اجتماعی درون شهريشناسی حوزهاکولوژي تطبیقی شهرها و آسیب -
 .ساخت اکولوژیکی شهرهاي اسالمی و سایر مکاتب -
 .عۀ شهرهاي اسالمی آیندهنگاري ساختار اکولوژیکی توسآینده -
 .بهگشت و بهزیست اجتماعی شهري -
 .حکمروایی خوب و امنیت شهري -
 .فرآیندهاي اجتماعی مدرن شهري در بستر زمان -
 هاي اجتماعی و اکولوژیکی زمان (جمعیت، تکنولوژي، شرایط اجتماعی و ...)سیستم -
 .پذیري و نافرمانی شهريرفتارگرایی، جامعه -
مهاجرت و هجوم (اختیاري و اجباري)، جایگزینی اکولوژیکی و تحرکات اجتماعی،  -

 .جابجایی طبقات شهري
  .کیفیت زندگی، مسکن اجتماعی و انتخاب محالت شهري -
 .هاي اجتماعی شهريتوالی اکولوژیکی حوزه -
 .شهرگرایی و فرهنگ شهرنشینی -
 .جابجایی بازارهاي کار شهري -

  

  



  

  دوفصلنامۀ
  جغرافیاي اجتماعی شهري

  
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  
  پژوهشی -علمی

  
  فهرست مندرجات

باد آهاي غیررسمی (مطالعۀ موردي: محلۀ اسالمسنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه
  تهران)

  ، اصغر رئوفیمحمد حاجیانابراهیم عمو، ، دکتر احمد پوراحمد

22-1 

- مموردي: اسالهاي خودروي شهري (مطالعۀ ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه
  آباد کالنشهر تهران)

  فالحنژاد، اصغر حیدري، اسماعیل نجفی، وحید عباسیدکتر حسین حاتمی

45-23 

ها (مطالعۀ قدیمی شهر کالبدي بافت-بررسی تأثیرات فقر شهري بر ساختار فضایی
  موردي: محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان شهر کاشان)

  دکتر یونس غالمی، مهدي موسوي، حیدري سورشجانیدکتر رسول 

68-47  

اي حلهم بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت اجتماعی با تأکید بر احساس تعلق
                                                                       (مطالعۀ موردي: نورآباد دلفان)

  اله زیاري، احمد حاتمی، سحر مصباحیدکتر کرامت

86-69  

  کازرون) مسکن مهر شهر: گزینی مسکن اجتماعی (مطالعۀ مورديمکان
  تی گشتاسبین همسرورالد، رودابه فرهاديدکتر 

101-87  

 ۀ(مطالع ورکیبا استفاده از مدل و يفقر و خشونت شهر نیب ۀرابط یقیتطب لیتحل
  )زدیهاي شهر : محلّهيمورد

  علی باقري کشکولی دکتر جمال محمدي،

128-103  

تحلیل فضایی مناطق شهري قم به منظور احداث پروژة مسکن اجتماعی با تاکید بر 
  روش تحلیل سلسله مراتبی

  دکتر ابوالفضل مشکینی، علیرضا گروسی، مصطفی توکلی نغمه
149-129  

  ارزیابی و سنجش ساختار فضایی و خزش شهري (مطالعۀ موردي: شهر یزد)  
  سعید ملکی، دکتر کورش مومنیدکتر الیاس مودت، دکتر 

175-151  

  
  1396 زمستانپاییز و ، 11پیاپی ، 2 ، شمارة4سال 

  




